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N2 25 - Februaro 1990

EN APRILO

UNIJA. KONGRESO IDE EA
« •

VALENCIA ESPERANTO-FEDERACIO

La 28"kaj 2©“"“' de apri — 
Jo, okazos en Benicassim la 
UNUAN KONGRESON de la Jus 
bakita VALENCIA ESPERANTO-

e n



PROVISORA PROGRAMO DE LA

UNUA KONGRESO DE V . B . P'.

SABATO 282 APRILO

10'30 - Akcepto de kongresanoj Se la Kulturdomo

11'00 - Oficialaj Ekzamenoj: Baza, meza, instruistoj

(nepra antaŭinskriboj)

12'30 - Kunveno de delegitoj de grupoj

14'00 - Libera tempo por tagmanĉi
A.

16'00 - Preparkunveno de la Generala Asembleo

18'00 - OFICIALA INAŬGURO DE LA KONGRESO

- salutoj de reprezentantoj de Esperantaj Grupoj

- salutoj de la prezidanto de VEF

- salutoj de aŭtoritatuloj

- festparolado

20'00 - Promenado tra Benicassim

DIMANĈO 292 APRILO

10'30 - Akcepto ĉe Urbodomo

11'30 - ĜENERALA ASEMBLEO

13'30 - Oficiala Bankedo (Nepra antaŭmendo)

16'00 - Samtempaj fakoj

- projekciado de esperantaj videoj

- infana kurseto

- laborkunsidoj

19'00 - OFICIALA FERMO DE LA KONGRESO

- disdono de diplomoj

- festparolado



URBODOMO



UN I VERSALA

ESPERANTO

KONGRESO

VALENCIO 93

De tempo al tempo 
ni deziras diskonigi 
la nombron de helpan- 
toj kiuj si nderte kaj 
entuziasme komencis kunlabori aii oferas estontan kunla- 
boron por la organizado de la Universala Kongreso de 
Esperanto 1993.

Kvankam ĉi tiu listo povus ŝajni ege kontentiga, 
tamen ĝi estas nur "esperiga", ĉar por organizi la 
kongresan oni bezonas multe pli da kunlaborantoj. Cefe 
estas bezonataj pli da monaj donacoj, kiuj estos la bazo 
por atingi la Garantian Kapitalon kiu estas postulata de 
UEA al la organizanto. Inter la Garantia Kapitalo, la 
necesa kvanto por la ĉefaj administraj elspezoj, aĉetado 
de bezonata materialo kaj presado de propaganda, oni 
bezonas minimume 1.500.000 ptojn (miliono kaj duono). 
Sis nun oni ricevis nur kiel donacoj 142.000 ptojn. (pli 
ol la duono, de unusola samideano) kaj la nuna saldo 
estas 124.019 ptoj .

Kompreneble, estas je la dispono de ĉiu scivolemulo 
la fakturoj kaj la tuta bilanco.



LISTO DE KUNLABORANTOJ

Laŭ kronologia ordo:

PER MONO
1. - Ausgusto Casquero de la Cruz
2. - Juan Antonio Gimenez
3. - Rafael Herrero Garcia
4. - CĜsar Mosteirin
5. - Juan Carlos Ruiz
6. - Emilio Folgado Lopez
7. - Grupo Esperanto Callosa de Segura
8. - Juna Suno
9. - Grupo Esperanto Valencia
10. - Fundadon "Fernando Soler"
11. - Josĝ Seguer Garcia
12. - Juan Bosch Fornals
13. - Jesus Raposo Montero

Valencio
Valencio
Valencio
Segovia
Madrid
Badaj oz
Alicante
Valencio-Murcia
Valencio
Valencio
Valencio
Valencio
Valencio

PER LABORO promesita <p) aŭ
1, - Augusto Casquero de la Cruz
2, - Rafael Herrero Sarda
3, - Pascual Pont Martinez
4, - Arquinedes Ballester
5, - Adrian Malias Codes
6, - JosĜ Afii Belda
7, - Juan Antonio GinĜnez
8, - Alberto Berceli Benet
9, - Juan Fontecha
10, - Manuel L6pez
11, - Eniilo Folgado L6pez
12, r Jos6 Maria Bernabeu Franco
13, - Juan Bosch Fornals
14, - 6eorgo Kanafo
15, - Ricardo Albert Reyna
16, - 6ian Carlo Fighiera
17, - Ana Montesinos

komencata (k))
Valencio (^generala)
Valencio (p)
Valencio (p)
Alicante <k:afisoj)
Valencio (p)
Valencio (k:infana kongreso)
Valencio (k:infana kongreso)
Valencio (k)
Valencio (k)
Sevilla (p:internacia universitato) 
Badajoz (p:filatei io)
Alicante (p;turisma gvidado)
Valencio (p;adninistrado)
Madrido (pikultura programo)
Madrido (p:redaktado)
Italio (pigvidado, libroservo) 
Britujo (p:generala helpo)

Estas videble ke ekster la Valencia Komunumo la 
kunlaborado estas preskaŭ nula. Ni ĉiuj esperas ke ĉi 
tiu sinteno baldaŭ estos ŝanĝita, kaj ke la entuziasmo 
antaŭ tiu Kongreso kiu estos io historia por nia movado 
kreskos.

PROVIZORA LKK VALENCIO 1993



bone oni mangis,

La pasintan Tagon kaj kiel 
strato Zamenhof kaj oni bankedis en 
agrabla etoso, tre

decembron oni festis en Valencio la Zannhofan kutime oni metis lauran kronon ĉirkaŭ la plato de 
restoracio Mevada kie en tre 
trinkis kaj vigle krokodilis

Matene, meze de krono kaj bankedo oni kunvenis en la sidejo 
de Valencia Esperanto Grupo por paroli esperante pri esperanta. 
Augusto Casquero prelegis pri teknikoj rilate organizado de 
grupoj en Esperanta Movado. Johano Fontecha informis pri la funkciado de la grupo kaj sekvis vigla diskuto. Johano Antono 
Gimenez raportis pri la Esperanta Federacio de nia Komunumo. 
Ii devas rimarkigi la Ĉeeston de samideano Canet de Alicante.

Vespere ni festis 
solenan inaŭguron 
la Fondaĵo "Fernan- 
Soler". La vizita 
la ejo estis grava

ĉar ni povis vidi ke 
fluas Esperanto en mu- 
roj, plankoj kaj en 
ĉiuj detaloj. Parola- 
doj ankaŭ estis gravaj. 
D. Juan Bosch mirinde 
enkondukis promenadon 
tra la vivo kaj espe- 
ranta signifo de Fernan- 
do Soler. Johano Fonte- 
cha prezentis la revuon 
de la fondaĵo "Interna- 
cla Lingvo" kaj sanide- 
ano Raposo legis espe- 
rantan poezion pri paco. 
Sekvis bufedo kaj de 
nove oni mangis, trinkis 
kaj krokodilis.



***************t********************«*«««•****»****««*** 
« *
* VALENCIA ESPERANTO-GRUPO *
* JARA ORDINARA ASEMBLEO *
* *
» La venontan 21“" februaro 1990 *
* je la 73 vespere, kiel unua kunvoko *
* kaj la 7 16, en dua kunvoko *
* en nia sidejo, »
* G.V. Fernando el Catolico, 45, 33 *
* Valencio *
* *
* okazos la statuta asembleo de la Valencia *
* Esperanto-Grupo laŭ la sekvanta »
* *
* TAGORDO ♦
* *
* 1.- Legado kaj aprobo de la lasta akto *
* 2.- Finanza raporto 1989 *
* 3.- Jarraporto 1989, celoj kaj aktivecoj por 1990 *
* 4,- Budĝeto 1990 »
» 5.- Renovigo de la estraro *
* 6.- Demandoj kaj sugestoj *
* ♦ 
«t******************************************************

PROPONO PRI LA ESTRARO

Prezidanto: 
Vicprezidanto: 
Sekretario: 
Vicsecretario: 
Kasisto: 
Librotenisto: 
Voĉdonanto pri Eksteraj Rilatoj: 

Valencia Luno:
Biblioteko:

Josh PĜrez Sempere

Augusto Casquero
Rafael Peris
Alberto Bermell
JosĜ Afio
Johano Antono Gimenez
Pascual Pont
Jorge Moragues

Statute mankas ankoraŭ unu vicprezidanto kaj tri 
voĉdonantoj. La estraro invitas al ĉiuj anoj, volonte 
partopreni en la nova estraro kaj ankaŭ proponi, defendi 
au refuti la ŝanĝojn plej konvenajn.



ESPERANTO EN LA LERNEJO

La pasintan tagon 9“" de januaro, mi povis doni 
paroladon pri Esperanto en mia lernejo de FPI "PAX“ en 
klaso de hispana lingvo de 12B de administrativa fako.

Certe ke en sesdek minutoj mi ne povas resumi la tutan 
gramatikon de la esperanta lingvo kaj la cent jarojn de 
historio, sed almenaŭ estis utila por la aŭskultantoj 
(tridek lernantoj kaj la direktorino de la lernejo) koni 
plej bone la internacian lingvon.

Por komenci mi parolis pri gramatiko, fundamentaj 
finaĵoj, la akcento, la artikolo, verboj, adjektivoj, ktp. 
Poste mi parolis pri la historio de la movado kaj de nia 
espero, ke Esperanto povus esti lernota en la lernejo kaj de 
la multegaj terenoj en la muziko, pedagogio, informatiko, 
ktp.

En la parolado, miaj amikoj estis ĝojaj kaj plaĉis al 
ili la temo demandante pri la historio de la mavado.

Denove, la esperanta lingvo faras vidi al nia societo ke 
ne estas malviva lingvo parolata de malgranda grupeto, sed 
ke estas utila lingvo, kun granda estonteco.

Fdo. Georgo



SKIZO DE LA ESPERANTA MOVADO 
EN LA URBO VALENCIO

Estas kutime dividi la historion de la esperanta 
literaturo en tri ĉefajn periodojn laŭ la limoj de la 
mondmilito.

La unua periodo, de la komenco ĝis la unua mondmiIi- 
to. La dua periodo, inter la du mondmilitoj. La tria 
periodo, ĝis nun.

La unua periodo distingiĝas precipe en tio, ke 
Zamenhof vivis kaj laboradis la lingvon. Estas la tempo 
diskuti pri lingvaj reformoj, ekuzo de la lingvo en 
praktiko pere de gazetoj, libraj, tradukoj kaj 
originalaj verkoj, provoj pri esperanta organizado.

La dua periodo sin karakterizas per disvolviĝo de la 
lingvo kaj literaturo. Estas tempo de nombraj gramati- 
koj, naciaj vortaroj kaj plena firmigo de la lingvo.

La tria periodo alportis grandan disfloradon de 
literaturo, gravan rolon de periodaĵoj kaj grandan 
disvastigadon de la movado de Esperanto.

En ĉiu periodo aperas Valencio en iu ajn fako de la 
esperanta aktiveco.

Ekde la komenco Esperanto estas konata en Valencio 
sed ne ekzistas movado ĝis S-ro Jimenez Loira, armea 
estro, kiu instruis al la pastro Garrigos, kaj ambaŭ 
kun la pastro Guinart, la unua esperantisto en 
Valencio, aperigis unuan grupon de Esperanta en 19023.

Vicente Inglada, naskita en 18793 en Alicante, faris 
multajn paroladojn kaj kursojn en Valencio. Ci tie, li 
tradukis la triaktan komedion de Jacinto Benavente "La 
nesia hejmo". Ankaŭ li estis ano de la Lingva Komitato. 
La Suno Hispana, gazeto fondita de 1903, reaperis en 
Valencio dum la jaro 1912-14 dank'al la peno de 
Inglada. En 1909 li estis elektita prezidanto de la 
Grupo.

Post la kvina Internacia Kongreso de 1909, okazita 
en Barcelono, Zamenhof kaj lia edzino vizitis Valencion 
de la 14§ ĝis la 173 de septembro. Tiam prelegis 
Inglada, la urbestro de Valencio kaj Zamenhof.

En la jaro 19113, dum la UEK en Antverpeno 
(Belgujo), Pastro Guinart, artileria generalo Jozefo 
Perogordo, kaj aliaj, estis komisiitaj de la hispana 
registaro por surmeti al Dr. Zamenhof la grandan 
kolringon de Isabel la Catdlica.

En 19233 okazis la unua Ibera Kongreso, kies murme- 
rora plata rememoras al ni tian okazaĵon en la muroj de 
la lernejo "Escuelas Plas" en la strato Carniceros. Tie



\
ni legas "A las Escuelas Plas cuna del esperanto en 
Valencia en 1902. Primer Congreso de Esperantistas 
IbĜricos, mayo 1923".

En la gazeto "La Suno Hispana" multe kunlaboris laŭ 
sia specialeco, Angelo Novejarque, la majstro de la 
hieroglifoj.

Post longa daŭrado de la esperanta movado en la 
"Ateneo Cientifico", situinta en la strato Maro 23, la 
Grupo de Esperanto translokiĝis al la strato "La 
Sangre, 9" la jaron 1931®. Tiam Manuel Caplliure, ĝia 
prezidanto, plej digne okupis tiun postenon dum pli ol 
tri jaroj, verkis "Gramatica, ejercicios y diccionario" 
en la jaro 1933§ "ĉe la presejo de JosĜ Olmos. Li 
instruis en la * "Instituto de Idi omas" fako de la 
Literatura Universitato en la strato Mave, 2.

Kolonelo Rafael Duyos Sedo, gvidis kursojn, verkis 
gramatikon kun Inglada (1906S) kaj estis aŭtoro de 
"Prozo kaj Verso". Li estis direktoro administranto de 
la monata gazeto "La suno hispana" ĝis aprilo de 1909Ŝ, 
anstataŭigita de Aŭgusto JimĜnez Loira. Mortis en 
1933§.

D. Fernando Sole.- y Valls, instruisto de instruis- 
toj, el kiu ankoraŭ ni aĉetas kaj legas lian gramatikon 
premiita en la ekzpedicio de Valencio en la jaro 1909§ 
kaj nun jam estas en la 12S eldono.
(Daŭrigu en venonta "Valencia Luno")

N.B. Ni volas kompili sciigon pri la historio de 
Esperanto en Valencio. Se vi konas indajn okazintaĵojn, 
bonvolu skribi al ni.

Johano Antono Gimenez.

"Popola Fronto" la Esperanto-bulteno eldonta en Valen- 
cio el 1936-1938, vekis grandan atenton en tutmonda es- 
perantistaro

eilEEDC l EDMAMTC
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merkredaj prelegoj en esperanto

je la 8ŝ vespere
en nia si de j o
Tago; 28 febrero
Preleganto; Augusto Casquero
Temo; Hispanaj precedencoj pri la 

ideo de Internacia Lingvo
T ago; 21 marto
Preleganto; Alberto Bermell
Tago; 4 aprilo
Preleganto; Johano Fontecha
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